
 

 

TERUGBLIK OP VORMSELVIERINGEN 2022 

 

Twee stralende dagen en even glunderende feestelingen! 

In dit artikel een terugblik in woord en beeld in chronologische volgorde. Verder vind je 
een oplijsting van de namen van alle eerste communicanten en vormelingen,  

 

Vormsel Willebroek 7 mei 

 

We zijn bijzonder trots op onze vormelingen. Na een mooi voorbereidingstraject hadden 
we op zaterdag 7 mei een heel mooie en serene vormselviering die werd voorgegaan 
door onze deken Dirk de Gendt.  

Hij heeft alle eerste communies en vormsels gedaan voor heel de eengemaakte 
parochie Willebroek telkens opnieuw met enthousiasme en met oog voor de kinderen 
en een knipoog naar de ouders.   

De vormelingen werkten heel goed mee, waren aandachtig, zongen goed mee en niet 
onbelangrijk voor een geslaagde viering, ze toonden respect voor de belangrijke 
momenten zodat elke vormeling van zijn vormsel kon genieten. Ze kregen dan ook een 
welverdiend applaus van alle aanwezigen.  

 

We hopen ze nog veel te mogen tegenkomen en hopen dat de heilige Geest hen 
blijvend mag inspireren in hun leven.  

Van harte proficiat aan alle vormelingen en hun families. 

 

 

 

Vormsel Blaasveld 14 mei 

 

De zon scheen al en wij, catechisten en vormelingen, vertrouwden erop dat de viering 
vlekkeloos zou verlopen. 

Het was voor iedereen overduidelijk, we waren er klaar voor. We zijn samen op stap 
gegaan en hebben veel van mekaar opgestoken. We vormden samen een grote 
vriendenkring en waren dikwijls op onszelf aangewezen, ook wat de vieringen betroffen, 
zoals o.a. de naamopgave.  



Maar met de hulp van ons parochieteam, dat altijd voor ons klaar staat, zijn we erin 
geslaagd om de voorbereiding op het vormsel, vlot te laten verlopen. 

We zij fier op deze groep jonge mensen, die alle bijeenkomsten heel stipt bijgewoond 
hebben. Alle vormelingen hebben nauwkeurig, na elke bijeenkomst, hun taakjes 
ingevuld en uitgevoerd. 

Dat onze vormelingen over heel veel verantwoordelijkheidsgevoel beschikken en een 
hart voor hun medemensen hebben, bewezen de vele kerstkaarten die ze voor de 
bewoners van de rusthuizen maakten en de opbrengst van de sponsortocht ten 
voordele van het zwembad ‘Dolfijntje’. 

Ons doel: mekaar beter leren kennen, samen op stap gaan, samen praten, samen 
zingen, samen werken met Jezus als voorbeeld, is zeker bereikt. 

Wij als catechisten, kunnen en mogen het beamen. Onze vormelingen hebben het 
schitterend gedaan. 

De vormselviering vormde de apotheose, het ultieme bewijs, van hun inzet het hele jaar 
door. 

Alles verliep inderdaad vlekkeloos, in een feestelijke stemming. Alle aanwezige 
familieleden en vrienden werden aangestoken door het enthousiasme van onze 
vormelingen. 

De feestvreugde zat verweven in de teksten en de muziek. Het werd een feestelijke 
viering waarvan iedereen zichtbaar genoot. 

 

Het gaat jullie goed lieve meisjes en jongens! Stap vol vertrouwen de toekomst 
tegemoet! Jullie zijn er klaar voor! 

Veel liefs vanwege jullie catechisten. 

 

 

Toelichting bij de foto’s 

De foto’s vormsel Willebroek tonen de vormelingen op weg van het secretariaat 
naar de kerk en een groepsfoto. 

De foto’s vormsel Blaasveld tonen de vormelingen op weg naar en in de kerk. 

 

Met dank aan Freestyle Willebroek voor het ter beschikking stellen van de mooie 
beelden.  

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

En nu de namen… 

 

Vormelingen Willebroek 

Benedicta Adjel-Frimpong 

Bram Verheyen 

Celie Eeckhout 

Charlotte Veldeman 

Cis Van Dyck 

Eliott de turck 

Ferre Spiesschaert 

Filip Mogoelnicki 

Hannelore Van Bever 

Joke Raes 

Klara Katerina Wauters Everaert 

Lander Hermans 

Laurie Van Neck 

Lentel Van den Broeck 

Liam D’Haese 

Lisse Peeters 

Lobke carlier 

Lobke Rigo 

Lode Leemans 

Louise Moens 

Lowie Nuytkens 

Maëlle De Saeger 

Mona Osyeemenem 

Mystique Bal 

Nicolas Slomlany 



Noah Simon 

Pieter-alexander Hechtermans 

Rhune Van Uytfang 

Robin Boonen 

Scarlett-Princess Boswell 

 

 

 

Vormelingen Blaasveld 

Bal Robbe,   

Bonte Bo,  

Cannaerts Elize,  

Christens Nathan,  

Debie Vic,  

De Keyzer Fien,  

De Maesschalck Xander,  

.Demulder Lieze, 

De Saeger Julie,  

De Vos Maxime,  

Horemans Yent’l, 

Huysmans Seppe,  

Huysmans Warre,  

Janssens Lin,  

Kuren Dilara, 

Lemmens Blossom,  

Loncin Jade,  

Merckx Sofie,  

Moons Janne,  

Rombauts Mila,  

Schillemans Thiebe,  



Segers Melanie,  

Seyen Yaro,  

Soetens Tessa,  

Swiggers Milan, 

Verhulst Joke  

Van Bockland Maxim, 

Van de Mosselaer Zepp,  

Van den Bergh Zjef,  

Van der Seypen Seth, 

Vander Vliet Inaira,  

Van Roy Elien,  

Verdickt Alejandro,  

Verhoeven Hannelore. 

 

 

 


